Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 12/2021
DATA: 6 D’OCTUBRE DE 2021
HORA INICI: 21:30 H.
HORA FINALITZACIO: 00:32 H 7 D’OCTUBRE 2021
LLOC: VIA TELEMÀTICA, Resolució SLT/2921/2021, de 29 de setembre, per
la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello
Regidors: Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. Francisco
Castro Casanova, Sr. Robert Bertomeu Callau, Sr. Kilian Franch Arques, Sra.
Anna Giménez Uribe, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sra. Carme Franch Tomàs,
Sr. Andreu Curto Castells, Sra. Rosa Royo Franch, Sr. Joan Alginet Aliau, Sra.
Laura Fabra Verge, Sra. Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó,
Sra. Neculina Nicoleta Autu i Sr. Aleix Ferré Ribes.
Excusats: Ningú
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra.
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente.
ORDRE DEL DIA:
PART RESOLUTIVA
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA:
-ORDINÀRIA NÚM. 10/2021, DE DATA 15 DE SETEMBRE DE 2021.
El Sr. Alcalde pregunta si els grups polítics tenen alguna objecció a l’acta
esmentada, quedant aprovada per unanimitat.
#DeltebreEficient
HISENDA
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2N.- DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 1771/2021
D’APROVACIÓ LINIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2022.- Arribats a
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del decret d’alcaldia número
1771/2021 referent a les línies fonamentals del pressupost 2022, restant el Ple
assabentat.
GESTIÓ INTERNA
3R.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA
L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE DE LA SRA. ROSA ROYO FRANCH

DE

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, per part del Sr. Alcalde es procedeix a
formular la següent pregunta a la Sra. Rosa Royo Franch:
“¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i guarda i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
La Sra. Rosa Royo Franch va contestar:
Prometo per imperatiu legal i amb el compromís de servir a Deltebre, a la
ciutadania de Deltebre i al Delta de l’Ebre.
4T.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR
L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE DEL SR. KILIAN FRANCH ARQUES

DE

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, per part del Sr. Alcalde es procedeix a
formular la següent pregunta al Sr. Kilian Franch Arques:
“¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
El Sr. Kilian Franch Arques va contestar:
Prometo per imperatiu legal i amb el compromís de servir a la ciutadania de
Deltebre, a Deltebre i al Delta de l’Ebre.
5È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT
PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 20 DE NOVEMBRE DE 2019 SOBRE LA
LIMITACIÓ, PER CADA EXERCICI PRESSUPOSTARI, DELS IMPORTS A
PERCEBRE PELS REGIDORS/ES EN RÈGIM D’ASSISTÈNCIES
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Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Lluís Soler Panisello,
alcalde de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
1. ANTECEDENTS
1.1 El passat 20 de novembre de 2019 es va adoptar en sessió ordinària de ple
municipal va aprovar la limitació, per cada exercici pressupostari anual, dels
imports a percebre pels regidors/es en règim d’assistències.
1.2. Atès que amb motiu de la presa de possessió dos nous regidors/es fruit de
la renúncia de dos regidors/es s’ha de procedir a la modificació de l’esmentat
acord.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen
dret a percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de la corporació, en les condicions que estableixi el ple de la
corporació.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar
publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis
electrònic de la corporació.
Per tot això, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’acord adoptat pel ple municipal en sessió
ordinària de data 20 de novembre de 2019, en relació a la limitació, per cada
exercici pressupostari anual, dels imports a percebre pels regidors/es en
funcions delegades en règim d’assistències, de conformitat amb els següents
paràmetres:
Règim
Retribució bruta
d’assistències
anual màxima
Regidor/a
en
24.600 euros
funcions delegades
tipus 1
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Regidor/a
en
funcions delegades
tipus 2

14.600 euros

SEGON.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
TERCER.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis electrònic de la corporació.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 d’octubre de 2021. Lluís Soler Panisello.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de Lluís
Soler Panisello (ED-Junts), Carlos Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez
Uribe (ED-Junts), Francisco Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura
Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago
Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts), Kilian Franch Arques (ED-Junts) i
Aleix Ferré Ribes (SD-CP), i cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERCMD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan
Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar
a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
6È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT
PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 4 DE JULIOL DE 2019 D’APROVACIÓ DEL
RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE CORPORATIU
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Lluís Soler Panisello,
alcalde de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
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“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
1. ANTECEDENTS
1.1 El passat 4 de juliol de 2019 es va adoptar en sessió extraordinària de ple
municipal el règim de les sessions ordinàries dels plens municipals.
1.2. Atès que es vol modificar la data de celebració de les sessions ordinàries de
cada mes passant del primer al segon dimecres de cada mes.
2. FONAMENTS DE DRET
L’article 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i l’article 78 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals els
Ajuntaments podran establir el règim de sessions ordinàries i assenyalar
igualment el dia i hora de celebració.
En conseqüència, al Ple de la Corporació PROPOSO adopti el següent acord:
Punt únic.- Aprovar la modificació de l’acord adoptat en sessió extraordinària de
data 4 de juliol de 2019, i per tant acordar que les sessions ordinàries del Ple de
l’Ajuntament tindran lloc el tercer dimecres de cada mes (a excepció del mes
d’agost on no hi haurà sessió ordinària), a les 21,30 hores de la nit en primera
convocatòria. Si fóra festiu, el primer dia immediatament hàbil o feiner.
No obstant això, a criteri de l’Alcaldia, aquestes dates podran ser modificades i
convocar-se les sessions ordinàries amb una variació de set dies abans o
després, del tercer dimecres de cada mes, i també en dimecres generalment. En
cas que sigui un altre dia diferent a dimecres, s’haurà de motivar degudament
des de l’alcaldia.
A més, s’estableix que de conformitat amb l’establert a l’article 57.lletra e) del
vigent Reglament Orgànic Municipal, qualsevol variació del dia de celebració dels
plens ordinaris, que tindran lloc el tercer dimecres de cada mes (a excepció del
mes d’agost) o amb una variació de set dies abans o després, del segon
dimecres de cada mes, i també en dimecres generalment, requerirà de la
corresponent proposta motivada i acordada per la Junta de Portaveus.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 d’octubre de 2021. Lluís Soler Panisello”.
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui
per l’execució d’aquest acord.
7È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT
PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 4 DE JULIOL DE 2019 PEL QUE FA A LA
COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Lluís Soler Panisello,
alcalde de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.1 El passat 4 de juliol de 2019 es va adoptar en sessió extraordinària de ple
municipal la composició de les Comissions Informatives Permanents.
1.2. Atès que amb motiu de la presa de possessió dos nous regidors/es fruit de
la renúncia de dos regidors/es s’ha de procedir a la modificació de l’esmentat
acord.
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb allò que preveu l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, i 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, en concordança amb els articles 124.2 i 134 i ss del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de cada
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Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes Comissions
Informatives d'estudi i dictamen.
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció del següent acord:
Punt únic.- Aprovar la modificació de l’acord adoptat en sessió extraordinària de
data 4 de juliol de 2019, i per tant acordar els nous membres de les comissions
informatives permanents de l’Àrea de #DeltebreTerritori i de l’Àrea de
#DeltebreActiu de la següent manera:
La Comissió Informativa de #DeltebreTerritori estarà integrada pels membres
següents:
Vocal titular:
Sr. Kilian Franch Arques– representant del Grup Municipal d’Enlairem
Deltebre (ED-Junts).
La Comissió Informativa de #DeltebreActiu estarà integrada pels membres
següents:
Vocals suplent:
Sra. Rosa Royo Franch– representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre
(ED-Junts).
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 d’octubre de 2021.Lluís Soler Panisello.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de Lluís
Soler Panisello (ED-Junts), Carlos Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez
Uribe (ED-Junts), Francisco Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura
Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago
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Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts), Kilian Franch Arques (ED-Junts) i
Aleix Ferré Ribes (SD-CP), i cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERCMD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan
Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar
a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
8È.- PROPOSTA DE L’ALCADIA EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE
L’ACORD ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 4 DE JULIOL DE 2021
PEL QUE FA AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR
REPRESENTAT L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Lluís Soler Panisello,
alcalde de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.1 El passat 4 de juliol de 2019 es va adoptar en sessió extraordinària de ple
municipal el nomenament dels representants de la corporació a favor dels
regidors i davant dels Organismes i Entitats
FONAMENTS DE DRET
Article 38.c) del ROF.
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció del següent acord:
Punt únic.- Aprovar la modificació de l’acord adoptat en sessió extraordinària de
data 4 de juliol de 2019, i per tant de conformitat amb el previst a l’article 38.c)
del ROF, PROPOSO el nomenament dels representants de la corporació a favor
dels regidors i davant dels Organismes i Entitats que s’indiquen tot seguit:
Mancomunitat Intermunicipal Deltatres: Sr. Lluís Soler Panisello, Sr.
Francisco Castro Casanova i Sr. Kilian Franch Arques.
Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l’Ebre: Sr. Carlos Serra Ventura
(titular) – Sr. Kilian Franch Arques (suplent).
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Consell Directiu del Parc Natural del Delta de l’Ebre: Sr. Kilian Franch Arques.
Consorci de Desenvolupament del Baix Ebre Montsià: Sr. Francisco Castro
Casanova.
Comissió Seguiment Ebre Terra: Sr. Francisco Castro Casanova, Sr. Carlos
Serra Ventura i Sr. Robert Bertomeu Callau.
Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre: Sr. Lluís Soler
Panisello (titular) – Sr. Kilian Franch Arques (suplent).
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 d’octubre de 2021. Lluís Soler Panisello.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de Lluís
Soler Panisello (ED-Junts), Carlos Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez
Uribe (ED-Junts), Francisco Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura
Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago
Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts), Kilian Franch Arques (ED-Junts) i
Aleix Ferré Ribes (SD-CP), i cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERCMD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan
Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar
a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT
DEL CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS.

9

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 29 de setembre de 2021, el Sr. Robert Bertomeu
Callau, tinent d’alcaldia de l’Àrea de #DeltebreActiu, procedeix a la lectura en la
seva part bastant de la proposta següent:
“El que subscriu, com a Tinent de l’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreActiu i regidor
d’esports i benestar, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix,
al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Identificació de l’expedient
Expedient: 2021/5206
Assumpte: Aprovació inicial del Reglament del Consell
d’Esports.

Municipal

1. ANTECEDENTS
Atès que l’Ajuntament de Deltebre pretén aprovar el Reglament del “Consell
Municipal d’Esports” com a moviment de participació social essencial en la
cultura democràtica per al desenvolupament i enfortiment de la societat civil
organitzada i als efectes de detectar demandes i necessitats socials per la
seua proximitat als ciutadanes i ciutadanes, i com a recurs fonamental per a la
millora de la qualitat de vida de la ciutadania.
Atès que la participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, així
reconegut per l’Estatut de Catalunya en el seu article 29.
Atès que l’Ajuntament de Deltebre opta així d’una manera decidida per la democràcia
participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa.
Atès que el Reglament del “Consell Municipal d’Esports” revela el compromís de
l’Ajuntament davant els ciutadans i ciutadanes per a fomentar la participació
democràtica i la transparència en els assumptes públics locals.
Vist l’informe del TAG de #DeltebreActiu, relatiu al procediment d’aprovació i a
l’adequació del contingut del reglament que es proposa a la normativa reguladora
de la matèria, segons consta en l’expedient de la seva raó.
2. FONAMENTS DE DRET
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
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(en endavant, TRLMRLC), atribueixen als ajuntaments la potestat reglamentària,
és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves competències,
el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A conseqüència d’aquesta
potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter general i de rang
inferior a la llei, sense oposar-s’hi.
Sens perjudici dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels ajuntaments
es materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són normes de
naturalesa reglamentària.
En el mateix sentit, l’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, disposa que, en l’esfera de la seva competència, les entitats locals
poden aprovar ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar bans, que en cap
cas poden oposar-se a les lleis.
L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al
procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178 del
TRLMRLC, article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 63 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
1r.- Aprovació inicial pel Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels membres
presents, en els termes del que disposa l'art. 47 de la LRBRL.
2n.- Informació pública i audiència de les persones interessades pel termini
mínim de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis de la Corporació, al BOP,
al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns o a les associacions que
hagin exercit la iniciativa, si és el cas.
3r.- Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació
definitiva pel Ple per majoria simple dels membres presents. En cas de no haverhi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu.
4t.- Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL,
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS. L’aprovació definitiva i el text íntegre de
l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al
butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC la referència
del BOP en què es publica el text íntegre.
L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat
s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en
el termini de 15 dies des de l’aprovació definitiva. El reglament entra en vigor una
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vegada transcorreguts 15 dies des d’aquesta comunicació, si les administracions
esmentades no han fet cap requeriment.
Per tot això, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament del “Consell Municipal d’Esports”.
SEGON.- Fer públic l’acord d’aprovació inicial mitjançant edicte que s’ha de fixar
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha d’inserir al BOPT, al DOGC i a un
diari, per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició al BOPT, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i
presentar, si s’escau, al·legacions.
En el cas que no es presentin reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text
íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al
BOPT i al butlletí informatiu local. També s’ha de publicar al DOGC la referència
del BOP en què es publica el text íntegre.
TERCER.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea de
participació ciutadana i a l’Àrea de #DeltebreActiu, subàrea d’esports i benestar,
per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 23 de setembre de 2021. Robert Bertomeu Callau.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui
per l’execució d’aquest acord.
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#DeltebreTerritori
POLÍTIQUES AMBIENTALS I PLATGES
10È.- PROPOSTA D’ALCALDIA PER TAL DE MANIFESTAR EL
RECOLZAMENT DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE A LA MOBILITZACIÓ
PORTADA A TERME EL 26 DE SETEMBRE DE 2021 A LA BADIA DEL
FANGAR
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Lluís Soler Panisello,
alcalde de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
El Delta de l’Ebre sofreix els efectes de la regressió a causa de la manca d’acció
pública per part de les administracions competents des de fa molts anys. La
construcció d’embassaments al llarg del curs del riu Ebre, lligat als efectes de la
subsidència i l’increment del nivell del mar causat pel canvi climàtic, causen que
a dia d’avui el Delta de l’Ebre es trobi en una situació d’extrema fragilitat.
Una fragilitat que es va accentuar el gener de l’any 2020 amb el temporal Glòria,
el qual va posar de manifest que el Delta ja no pot esperar més i que es
necessiten actuacions urgents per a la seva salvaguarda. Tot i això, passats
gairebé dos anys d’aquest temporal, el Delta segueix igual, tret d’alguna petita
actuació d’emergència duta a terme pel Servei Provincial de Costes.
De moment, continuen les bones intencions però no existeixen fets, tal com es
pot comprovar amb els següents exemples:
-

El Plan para la Protección del Delta del Ebro promogut pel Ministerio para
la Transición Ecológica y Reto Demogràfico no arriba i la seva primera
versió no s’adequa a les expectatives dipositades ja que no té en compte
a les persones que viuen al Delta de l’Ebre i la seva activitat econòmica.
Aquest mes de setembre es tenia que dur a terme una reunió tècnica
Ministeri-Taula de Consens per conèixer i començar a treballar la proposta
de Plan. A hores d’ara, la reunió no s’ha convocat.

-

De la inversió de 6 milions d’euros aprovada per la Generalitat de
Catalunya per portar a terme obres de protecció al Delta de l’Ebre, no es
veu cap actuació per segon any consecutiu. Ja seran 12 milions d’euros
perduts.
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-

Després que la Taula de Consens del Delta aconseguís el compromís que
el Ministeri dugui a terme actuacions preventives de protecció del Delta
durant aquesta tardor per així reduir els efectes dels temporals de llevant,
la Generalitat de Catalunya li demana al Ministeri la redacció d’una
Declaració d’Impacte Ambiental Simplificada. Tot fa pensar que no hi
haurà temps material per portar a terme les esmentades obres
preventives mentre es defineix el Pla de Protecció i abans de l’arribada
dels temporals de llevant.

En relació a la proposta de dics intel·ligents presentada per l’Ajuntament
de Deltebre el març de 2019, per la qual s’ha aconseguit una dotació
europea de 6 milions d’euros per part de la Generalitat de Catalunya per
dur a terme la prova pilot, han passat molts mesos i encara no s’ha
formalitzat la tramitació.
Al mateix temps, tenim la sensació que a les entitats ecologistes “els arbres no
els deixen veure el bosc”. Si no som capaços de veure l’emergència i actuar amb
celeritat, perdrem bona part d’aquest entorn natural tant valuós que ara volem
preservar. El més important a nivell ambiental ho haurem perdut, ja no ho podrem
avaluar.
-

La necessària mobilització social comença a organitzar-se. Aquest diumenge 26
de setembre, el Moviment de Lluita pel Delta de l’Ebre (MOLDE) organitzava una
cadena humana a la badia del Fangar. Cadena humana que recorria la bocana
de la badia pràcticament colmatada per les sorres procedents de la punta del
Delta i de la platja de la Marquesa.
El mateix problema que existeix a la desembocadura actual del riu Ebre, a
l’antiga Gola de Llevant i a la badia dels Alfacs. Es reivindica la protecció del
Delta mobilitzant aquests sediments de km. 0 mitjançant dragatges que
revitalitzarien espais com les badies del Fangar i dels Alfacs i permetrien, al
mateix temps, la seva viabilitat econòmica, tant necessària al Delta de l’Ebre.
Per un costat el Delta va desapareixent i per l’altre, sectors com el pesquer,
l’aqüícola, l’agrícola, el turístic i altres, tenen greus problemes per mantenir la
seva activitat. Aquesta mobilització de sediments de proximitat és urgent per
protegir el Delta mentre arriben i, produeixen efectes positius, altres solucions
estructurals definides al Pla Delta com la mobilització de sorres marines
mitjançant dragues, o la gestió dels sediments fluvials retinguts als envasaments.
Recentment, hem rebut una petició de suport al projecte que presenta l’empresa
Infosa, empresa que gestiona la producció de sal a les Salines de la Trinitat. Una
altra activitat molt important al Delta de l’Ebre, no només a nivell econòmic i
d’ocupació, també a nivell ambiental.
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Tots coneixem la gran diversitat d’hàbitats d’espècies protegides que es manté
gràcies a l’activitat salinera de les Salines de la Trinitat. També coneixem el
lamentable estat de fragilitat de la barra del Trabucador i l’inconvenient que
suposa per la viabilitat de l’activitat salinera si no es troba una solució per al
transport de la sal.
En aquest sentit, Infosa ha presentat un projecte per recuperar el transport
marítim de la sal des de les salines a La Ràpita, com es feia antigament. Com a
Ajuntament de Deltebre ens demana el nostre recolzament al projecte donada la
importància que té la continuïtat de l’activitat salinera al Delta de l’Ebre pel que
fa al seu impacte econòmica com també al medi natural associat.
A causa de la greu situació d’emergència que està patint el Delta de l’Ebre per la
regressió i el risc d’inundació marina, en defensa de tota l’activitat econòmica i
productiva que es porta a terme, de totes les persones que hi viuen i volen
continuar vivint, i de tot l’entorn natural que ens envolta i que és possible, en
bona part, gràcies a l’activitat productiva que es porta a terme, es proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
1-Manifestar el recolzament d’aquest consistori a MOLDE i a FEPROMODEL per
la mobilització portada a terme el 26 de setembre de 2021 a la badia del Fangar,
reivindicant la urgent protecció del Delta de l’Ebre i el dragatge de la badia, així
com també de la bocana del Riu Ebre per la seva afectació directa a la Confraria
de Pescadors i al sector turístic i nàutic.
2-Notificar a Infosa el suport de l’Ajuntament de Deltebre al projecte de
recuperació del transport marítim de la sal i garantir així la continuïtat de l’activitat
salinera, donada la importància que té al Delta de l’Ebre a nivell econòmic i
ambiental.
3-Donar trasllat d’aquests acords i dels escrits de recolzament a MOLDE,
FEPROMODEL, CONFRARIA DE PESCADORS, CLUB NÀUTIC RIUMAR i
INFOSA, i també al Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural
de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Parlament, al
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demogràfico, al Govern d’Espanya
i al Congrés de Diputats.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 d’octubre de 2021. Lluís Soler Panisello.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
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Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui
per l’execució d’aquest acord.
MOCIONS
11È.- MOCIÓ D'ERC PER ACABAR AMB LA DISCRIMINACIÓ DE LES
DONES A L'ESPORT I AMB LA SEXUALITZACIÓ DEL COS DE LES
ESPORTISTES
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Vanesa Callau
Miñarro, regidora de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant
de la proposta següent:
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
Vivim en una societat en què la discriminació envers les dones suposa un fre a
la igualtat i una pèrdua de capital humà. La discriminació cap a les dones
impregna tots els sectors de la societat i limita la capacitat de totes les persones
de viure en plena igualtat i llibertat i la pràctica esportiva no es troba exempta
d’aquestes desigualtats.
L'informe Dones en l'esport d'enguany posa de manifest els biaixos de gènere
en aquest àmbit. Primerament, trobem un biaix important en l'esport que
practiquen majoritàriament les dones i els homes. Els homes es concentren
principalment als esports com el futbol i el bàsquet i les dones ho fan a la
gimnàstica rítmica i la dansa. Tal com succeeix en altres àmbits de la vida, les
activitats esportives masculinitzades són aquelles més valorades
econòmicament, considerades d'alt nivell, més visibilitzades pels mitjans de
comunicació i més seguides pel públic. Tot i que, afortunadament, cada vegada
més, podem trobar dones esportistes als mitjans i a les activitats de competició
sent referents per a altres dones i noies.
Les xifres no milloren pel que fa a presència de dones a les estructures directives
de clubs i federacions esportives. Les dades demostren que en els últims anys,
16

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

cada cop hi ha més dones esportistes d’alt nivell (ja han passat de representar
el 45% l’any 2010, al 51% el 2020), però aquest increment no es reflecteix als
espais de presa de decisió. L'any 2020 només un 27% de les persones integrants
de les juntes directives dels consells esportius de Catalunya eren dones, una
xifra molt allunyada de la paritat. A aquest fet hi hem de sumar que els protocols
pels quals es regeixen les diferents activitats esportives, estan elaborats des
d'una visió masculina i alhora masclista que sexualitza cos de la dona. Així
mateix, l’ocupació en entrenadores i entrenadors esportius continua sent un
espai d’homes. Les darreres dades de 2019 indiquen que les dones continuen
representant una mica més del 15% del total d’aquest col·lectiu. Les feines que
representen esferes de responsabilitat, poder o superioritat moral són les que
més resistències oposen a que les dones hi accedeixin
Per tant, què succeeix amb les dones que practiquen activitats esportives de
manera professional? Doncs que xoquen frontalment amb les estructures
patriarcals i masclistes del sistema, un fet que genera desigualtats que es
manifesten també contra els cossos de les dones. Els Jocs Olímpics de Tòquio
2021 en són una constatació. Hem vist com aquesta lògica masclista amb què
s'han dissenyat bona part dels protocols esportius, no prioritza ni el joc ni la
comoditat de les esportistes, sinó que posa per davant la idea que el cos de les
dones és un objecte per complaure la mirada masculina. Els dos casos que han
generat més controvèrsia i que han tingut una dimensió més mediàtica han estat
el de les jugadores noruegues d'handbol platja que han estat multades per la
Federació Europea d’Handbol (EHF) amb 1500 euros per negar-se a jugar amb
biquini, quan els seus companys homes ho fan amb samarreta i pantalons fins
als genolls; i també el cas de les gimnastes alemanyes que han competit amb
un vestit de cos sencer trencant amb el vestuari "convencional".
Aquestes normes de vestuari són del tot discriminatòries, ja que tenen per
objectiu la sexualització del cos de les esportistes. Com a Societat i també des
de la política institucional, hem d'impulsar un canvi d'aquestes normes i
protocols, amb l'objectiu de permetre la lliure elecció de vestuari de les
esportistes, amb l'objectiu de garantir-ne la màxima comoditat i eficiència per a
la pràctica esportiva que realitzen, tal com succeeix en el cas dels homes. Des
d’Esquerra Republicana ens comprometem a abordar aquesta qüestió des de
tots els àmbits en què tinguem representació política. Perquè l'espectacle està
en el joc, no en el cos!
És en aquest sentit doncs, de la mateixa manera que denunciem aquestes
situacions, aportem línies de treball que han d’eradicar aquestes discriminacions
de qualsevol pràctica esportiva i àmbit relacionat amb la pràctica de l’esport,
amateur i professional. I és per tots aquests motius que proposem l’adopció dels
següents:
ACORDS
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PRIMER. Impulsar des de l’Ajuntament de Deltebre la pràctica de l’esport femení,
tant en l’àmbit de l’esport escolar, l’esport amateur, i l’esport federat, ja sigui en
equips femenins o mixtes, com en el foment de seccions femenines o equips
mixtes als clubs esportius de totes les disciplines que es practiquen al municipi.
SEGON. Impulsar campanyes als centres educatius des de l’Ajuntament de
Deltebre i el Consell Municipal de Dones contra la segregació horitzontal en
l’esport; no hi ha esports de nois i esports de noies.
TERCER. Treballar conjuntament amb els clubs esportius del municipi en el Pla
de Polítiques de Dones de Deltebre que es concreti en la presència de dones a
les estructures organitzatives i directives dels clubs.
QUART. Treballar conjuntament per fomentar la presència de dones
entrenadores, àrbitres, delegades de camp...arribant a totes les figures
necessàries per a la pràctica de les diferents disciplines esportives.
CINQUÈ. Treballar conjuntament amb els clubs esportius locals, les federacions,
i des de la regidoria responsable de l’àmbit esportiu per acabar amb la
sexualització del cos de les dones en algunes equipacions esportives clarament
diferenciades de la indumentària masculina i que res tenen a veure amb la
comoditat a l’hora de practicar esport.
SISÈ. Fer arribar aquests acords a totes les institucions que intervenen en la
pràctica esportiva al municipi; clubs, federacions esportives, així com a la
Diputació de Tarragona i a la Secretaria General de l’Esport del Govern de la
Generalitat.”
Joan Alginet Aliau. Portaveu del grup municipal d’ERC-Més Deltebre. Deltebre,
octubre de 2021.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
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sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui
per l’execució d’aquest acord.
12È.- MOCIÓ D'ERC PER A DOTAR DE VESTUARIS I MAGATZEM EL CASAL
DE L'ESPORT "LO SALAT".
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Laura Fabra Verge,
regidora de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
Deltebre va posar en marxa el Casal de l’Esport “Lo Salat” al setembre de l’any
2011 com un equipament educatiu i esportiu que donaria servei a l’Escola Sant
Miquel i a la resta d’entitats esportives del municipi de Deltebre. Aquesta
instal·lació, executada durant la legislatura 2007-2011 ha servit durant tots
aquests anys com un punt de trobada d’alumnes dels diversos centres educatius
en horari escolar, i de molts esportistes de diverses entitats del nostre poble com
el Club Patí Deltebre, el Twirling la Cava, Twirling Deltebre, futbol sala o l’Escola
de Futbol Delta que han realitzat competicions o s’han preparat per anar a
competir a fora de municipi. També en alguns casos ha servit per a activitats
socials i institucionals, com per ser seu electoral el passat 14 de febrer de les
eleccions al Parlament de Catalunya.
A aquest equipament, es va cometre l’error de posar-lo en funcionament sense
haver previst la instal·lació de vestuaris i magatzem, fet que amb el pas dels anys
no s’ha solucionat. Fins al dia d’avui, s’han utilitzat les lavabos de l’Escola Sant
Miquel i el magatzem de la mateixa escola, fet que comporta que el centre hagi
d’estar obert quan no hi ha activitat escolar. Malgrat tot, de la seva inauguració
fins a dia d’avui, tots els governs municipals han millorat les instal·lacions,
bàsicament l’arranjament exterior, la instal·lació de grades o altres millores.
Disposar de vestidors i un magatzem a aquest equipament és una llarga
reivindicació de la comunitat educativa de l’Escola Sant Miquel.
Per aquesta raó, proposem al ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Preveure al pressupost de l’exercici 2022 la construcció de vestuaris
i magatzem de material al Casal de l’Esport “lo Salat” d’acord als criteris que fixi
l’Escola Sant Miquel i la regidoria d’Esport i Benestar.
Sgt. Joan Alginet Aliau. Portaveu del grup municipal d’ERC-Més Deltebre.
Deltebre, octubre de 2021.”
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor a la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà en contra de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant rebutjada per majoria absoluta, amb onze vots en contra de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Carlos Serra Ventura (ED-Junts), Anna
Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa
Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago
Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts), i
sis vots a favor de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-MD),
Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), NeculinaNicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i per tant resta expedit el
tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte
el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
13È.- MOCIÓ D'ERC PER A LA RENOVACIÓ I INSTAL.LACIÓ DE NOVES
PAPERERES
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Neculina Nicoleta
Autu, regidora de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de
la proposta següent:
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
El costum o la tradició de col·locar papereres públiques, en els carrers i places,
dels municipis varia molt en funció del les zones geogràfiques que estiguem
parlant i de la singularitat urbanística del municipi. És ben sabut, per exemple,
que al Japó, la seva implantació és ben escassa. Malgrat això, els seus carrers
són dels més nets del món. Aquest comportament social tan cívic respon,
probablement, a una particular sensibilització social i a una estricta disciplina
higiènica que possiblement són poc exportables a altres indrets.
En els països del nostre entorn és força freqüent i normal que les administracions
posin a disposició dels seus ciutadans papereres o recipients públics per tal que
aquells es puguin desfer de papers, plàstics, llaunes o altres coses petites d’ús
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personal. Hi ha qui ha defensat, potser amb força raonament, que l’augment de
la quantitat de papereres a disposició dels ciutadans és inversament proporcional
a la brutícia dels carrers. Aquest és un argument dolorós per a la consciència
ciutadana ja que ens porta a la conclusió que una part de ciutadans llencen el
paper a terra quan no troben una paperera a prop. En tot cas, sigui més o menys
certa aquesta afirmació, no és objecte d’aquesta moció. El plantejament
d’aquesta moció és molt menys ambiciosa respecte a com aconseguir dels
ciutadans majors quotes de sensibilització pel tema de la brutícia als carrers.
Som conscients que amb els quilometres i quilometres de carrers que tenim a
Deltebre, no podem tenir una paperera a cada passa. Però caldria fer un
important esforç per substituir les que estiguin en un mal estat, i comprometre’ns
almenys, en incrementar de forma progressiva als llocs de més afluència la
instal·lació de noves papereres.
Zones esportives, zones educatives, places públiques, edificis municipals,
carrers amb forta presència de vianants, passeig del Riu, passeig Marítim han
de tenir papereres noves i en la mesura que sigui possible amb més quantitats.
Per aquesta raó, proposem al ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Preveure al pressupost de l’exercici 2022 la instal·lació de més
papereres i la substitució de les que estiguin en més mal estat.
SEGON.- Dur a terme un treball de camp per valorar les ubicacions de les
papereres actuals i les que s’hagin d’instal·lar a fi i efecte que no comportin cap
problema de pas per a vianants i/o persones amb mobilitat reduïda.
TERCER.- Elaborar un mapa interactiu de les papereres instal·lades al municipi
de Deltebre i que es pugui visualitzar al web municipal.
QUART.- Que les papereres tinguin opció de poder tirar les burilles de les
cigarretes per tal d’evitar la presència d’aquestes al terra.
Joan Alginet Aliau. Portaveu del grup municipal d’ERC-Més Deltebre. Deltebre,
octubre de 2021.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor a la proposta.
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Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà en contra de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant rebutjada per majoria absoluta, amb onze vots en contra de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Carlos Serra Ventura (ED-Junts), Anna
Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa
Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago
Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts), i
sis vots a favor de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-MD),
Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), NeculinaNicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i per tant resta expedit el
tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte
el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
PART DE CONTROL
14È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 1770/2021 A LA NÚM. 1953/2021
Informo que aquest punt es refereix als decrets d’alcaldia que s’han produït des
de l’última sessió ordinària del ple fins a la data de convocatòria d’aquest,
concretament de la núm. 1770/2021 a la núm. 1953/2021 que han estat a l’abast
de tots els regidors dels quals els ha estat facilitada una relació numerada i
extractada i de conformitat amb el previst a l’article 42.2.a) del ROF.
15È.- INFORMES D’ALCALDIA.
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, pren la paraula el Sr. Alcalde per explicar
diversos punts, i en primer lloc dir que després del retard de diversos mesos,
finalment el passat 22 de setembre es va publicar al DOGC el Pla Ordenació
Urbanística Municipal de Deltebre, que després de sis anys de molt de treball,
marca un punt d’inflexió en el que són les polítiques de desenvolupament urbà
en l’àmbit de la sostenibilitat i de la dinamització econòmica, en l’àmbit social i
també de la bona convivència a nivell del nostre municipi. Les properes setmanes
acabarem de muntar l’equip tècnic per a donar resposta a partir dels inicis del
2022 a tot el que ha de ser un treball en tota la persistència, per implementar i
per marcar un punt de llum i horitzó al que és la transformació del municipi de
Deltebre i per tant vull agrair a totes i a tots les aportacions en format de
participació prèvia, als regidors i regidores que han participat, a totes les entitats,
a les diferents participacions ciutadanes per poder creure el que és aquest
POUM i com no també als dos regidors de l’anterior mandat que em van
acompanyar amb tot el procés de tramitació del planejament urbanístic, en
aquest cas un és Kilian Franch que avui ens hem tornat a retrobar i que en aquell
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moment era regidor de planificació territorial i per l’altra banda al Sr. Salvador
Bertomeu que era tinent d’alcaldia de l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge
de Poble i també als regidors que han atès a tota la gent amb el procés de
participació ciutadana, en la configuració final de la tramitació que li han donat
aquest punt final i en aquest cas tant al regidor Sr. Francisco Castro com a tinent
d’alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori i al Sr. Andreu Curto, regidor d’Atenció
Ciutadana, que durant aquest mandat municipal han estat en tots els moments
necessaris del POUM. També vol agrair a tots i totes els veïns de Deltebre per
la paciència que han tingut, ja que hem tingut visites reiterades de persones amb
problemes urbanístics de més de 25 anys.
Aquest POUM s’hagués pogut aprovar fa un any i mig, però vam tenir el retard
de la declaració ambiental i per l’altra l’informe de Costes de l’Estat. Per tant,
només dir que en 6 anys s’ha pogut entrar en vigència un POUM a un municipi
on urbanísticament la complexitat és evident, per tant a partir d’ara en la
implantació i desenvolupament del nou POUM, intentarem posar tota la il·lusió
per transformar de manera important i sempre amb els criteris d’oportunitats i
sostenibilitat el nostre municipi.
Referent al cartipàs municipal, un cop incorporats els dos regidors farem la
signatura del decret de delegació de funcions de cadascun dels regidors i de
totes les qüestions que canvien. No faré una explicació detallada pel que fa al
cartipàs municipal perquè tothom el coneix però si comentaré els canvis. Uns
canvis que es desenvolupen en la línia en que el POUM provocarà un àmbit
important de feina, dels diferents sectors a urbanitzar i que es farà en funció a
les necessitats, atès que serà en els propers anys. Per tant, l’Àrea
#DeltebreTerritori a banda del desplegament del POUM també assumirà la
regidoria del sector primari que estava a #DeltebreProjecció a càrrec del regidor
Sr. Bertomeu. També es crea una nova regidoria donat el punt d’efervescència
que tenim en la necessitat de preservar i de donar contingut a la fragilitat del
nostre delta de cara a un futur d’oportunitat, aquesta regidoria anomenada
defensa del territori anirà a càrrec de la regidora Anna Giménez. Aquesta Àrea
#DeltebreTerritori tindrà vuit regidories amb una subàrea específica anomenada
#DeltebreSostenible i que englobarà tot el que és la part d’Imatge de poble i de
polítiques ambientals i platges que assumirà el Sr. Kilian Franch com a tinent
d’alcaldia i que es complementarà en la coordinació de la regidoria del sector
primari i equipaments i actes, per tant dintre la subàrea de #DeltebreSostenible
tindran el punt de referència a l’immediat, a l’important, al dia a dia i per l’altra
banda es continuarà amb l’àmbit de responsabilitat, en l’àrea integral en tot el
que és l’àmbit del desplegament urbanístic, amb el que serà gestió territorial i la
part de planificació territorial, amb el que és ciutadania i seguretat o també en
aquesta nova regidoria de defensa del territori, en tot cas en la tinença d’alcaldia
de l’Àrea #DeltebreTerritori i que continua portant el regidor Sr. Francisco Castro.
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Pel que fa a l’Àrea #DeltebreProjecció també hi ha dos canvis de regidories, una
és la de revalorització econòmica que passa a dirigir-la el regidor Sr. Francisco
Castro i la d’inserció laboral passarà a càrrec de la regidora Sra. Ingrid Santiago
i la resta continua igual, sota la tinença d’alcaldia del Sr. Carlos Serra, que
portarà directament la regidoria d’enfocament turístic, fires i ensenyament i acció
comercial que continua a càrrec d’Ingrid Santiago. La regidoria de servei a les
persones continua a càrrec de la Sra. Lluïsa Ventura.
L’Àrea #DeltebreActiu aglutina diferents funcions que estaven entre l’Àrea de
Projecció i d’Actiu en una nova regidoria anomenada acció intergeneracional i
comunitària, representada per la nova regidora Sra. Rosa Royo i que degut a
que manté la seva jornada de treball tindrà una representació per assistències
del grup 2 aprovada avui al plenari i que engloba les regidories de joventut, gent
gran, infància, interculturalitat i tot l’àmbit de la salut. Portarà tot el que és el
treball amb els sectors col·lectius d’aquests àmbits sectorials per donar contingut
i començar a fer-los funcionar amb tot el desplegament de polítiques de joventut,
infància i gent gran i també de riquesa intercultural a banda de progrés i en
aquest cas de col·laboració en l’àmbit de la salut.
En l’Àrea #DeltebreActiu continua el Sr. Robert Bertomeu com a tinent d’alcaldia
portant les regidories de teixit associatiu i esport i benestar on es situa el Centre
Esportiu del Delta. La Sra. Anna Gimenez com a regidora de foment cultural i
igualtat i gènere més enllà d’assumir la important regidoria de defensa del territori
i la regidora Sra. Carme Franch, estarà a càrrec de la regidoria de festes i que
després de dos anys de no fer-ne te un repte important per a l’any 2022.
Pel que fa a l’Àrea de #DeltebreEficient, que és tot l’engranatge del dia a dia de
l’ajuntament i que els canvis importants és que la regidora Sra. Lluïsa Ventura
assumirà la regidoria d’hisenda i la de gestió interna a banda de la pròpia
regidoria que portava de protocol. La regidora Sra. Ingrid Santiago continua amb
la regidoria de personal i el regidor Sr. Andreu Curto a part de portar atenció
ciutadana i participació ciutadana i transparència també assumirà la regidoria de
relacions institucionals. El regidor Sr. Carlos Serra continuarà amb la regidoria
de comunicacions. Aquesta àrea que marca l’engranatge, el bon funcionament i
la eficiència estarà dirigida i coordinada per la regidora Sra. Lluïsa Ventura
ocuparà la primera tinença d’alcaldia de l’ajuntament de Deltebre. Això seria la
presentació del cartipàs municipal, tot i que els decrets els signaré posteriorment
al ple i els haurem de donar compte a la propera sessió de ple municipal.
El tercer punt d’informes d’alcaldia és explicar que estem treballant en la
proposta de pressupost municipal i quan tindrem un esborrany convocarem als
diferents grups per explicar-ho. També estem treballant amb el que ha de ser el
pla d’inversions de l’any vinent per donar compliment al pla de mandat i estem
treballant per donar forma a l’avinguda la Pau, a la pavimentació en mal estat, a
la urbanització de carrers, urbanització de serveis i al final d’any hem de tenir fet
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el projecte de soterrament i el desplegament del passeig del Carrilet. Un passeig
multifuncional de vessant turística que connecti les diferents vies cicloturistes i
que ha de permetre soterrar el Préstamo i en qualsevol cas donar-li aquest
impuls hidràulic. En aquesta línia també ens hem presentat a una línia de fons
europeus molt concorreguda i per tant esperant que es tinguin en compte els
greuges històrics del municipi de Deltebre, esperant ser escoltada en la seva
necessària proporcionalitat.
Tot seguit l’alcalde va passar la paraula al Sr. Curto, regidor d’atenció i
participació ciutadana, per a explicar els resultats del procés de participació
ciutadana del destí dels diners de festes majors 2021. El Sr. Curto comença dient
que farà un breu resum del que ha d’explicar. En el ple municipal de data 28 de
juliol es va posar de manifest la voluntat de suspendre la festa major de Deltebre.
L’any anterior es van utilitzar aquests recursos a la reactivació, enguany vam
acordar que fos la ciutadania qui prioritzes on havien d’anar aquests diners.
Llavors es va plantejar una normativa per aquesta revalorització i vam establir
una 1ª fase que va durar del 14 al 23 d’agost, que la ciutadania podia fer
propostes o be triar si volíem que aquests recursos, d’uns 100.000€ havien
d’anar a reforçar les festes majors de l’any vinent o bé dedicar-los a un altra cosa.
En la primera volta van participar 511 persones majors de 16 anys, empadronats
al municipi. De forma presencial 12 i 499 de forma telemàtica, amb uns resultats
d’un 35% van optar per l’opció primera que era destinar aquest import a les festes
majors de Deltebre i un 65% van optar per l’opció 2, que era fer alguna proposta,
la qual després passaria a la següent fase de votació.
En la següent fase, vam fer un buidatge de totes aquelles propostes que es van
fer. D’aquestes 331 persones van fer més de 200 propostes diferents que vam
agrupar totes les més similars i que al final van quedar-ne 10. Vam decidir també
incloure la proposta de festes per a l’any vinent i que havia sigut la mes votada
a la primera fase. El període es va dur a terme entre el 6 i 19 de setembre també
de forma telemàtica i presencial i en tot cas van ser un total de 765 persones,
presencialment 192 i 563 de forma telemàtica. De les 10 propostes les 3 més
escollides van ser: en tercer lloc l’enllumenat del passeig del riu amb 231 vots,
equivalent a un 28%. En segon lloc 241 vots millora de situació animals
abandonats, equivalent a un 29%. En primer lloc 360 vots, equivalent a un 43%
a reforç de fatxejat i millora de l’asfalt de carrers en general.
Tot seguit per part del Sr. Alcalde li passa la paraula al Sr. Castro per respondre
la pregunta realitzada a l’anterior ple, pel regidor Sr. Joan Alginet, portaveu del
grup d’ERC-MD pel que fa a les delegacions fetes a Base-Gestió d’Ingressos en
el conveni signat el dia 6 de febrer de 2013 i que el Sr. Castro passa nomenar
detalladament una a una.
Finalment torna a intervenir el Sr. Alcalde per dir que anteriorment s’ha deixat
una part important d’agraïment pel que fa al POUM, a les persones que ho han
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fet possible, atès que si el POUM no ens ha costat el que costa als ajuntaments
normalment per la singularitat i per les noves pràctiques que havíem tingut anys
anterior i per la necessitat que es fes des d’un organisme públic, vull donar les
gràcies a l’aposta de l’Hble. Conseller Rull, qui un cop més ha confiat amb
Deltebre per haver engegat aquest planejament urbanístic que ens ha de
permetre dibuixar el futur. També agrair a l’Hble. Conseller Calvet l’haver seguit
en aquesta línia i sobretot a les persones que ho han treballat directament de
forma operativa i tècnica per part del Departament de Territori, personificar-ho
en el director general d’urbanisme, en el subdirector i anteriorment cap de servei
d’urbanisme a les terres de l’Ebre, a banda de tot l’equip tècnic que han treballat
directament en ells i per la part de l’ajuntament també agrair al personal que han
treballat, i en aquest cas coordinat per la Cap d’Àrea de #DeltebreTerritori.
16È.- PROPOSICIONS URGENTS.
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde informa que hi ha una proposta
urgent relativa a l'aprovació d’incoació d’expedient d’execució de sentencia i de
determinació de les conseqüències econòmiques derivades de les declaracions
contingudes en la mateixa i una altra proposta urgent relativa a la moció d'ERCMD en defensa dels represaliats i càrrecs públics encausats per l'1 d'octubre i
per tant el primer que s’ha de fer es votar la urgència de les mateixes, quedant
aprovada per unanimitat.
A).PROPOSTA
DE
L’ALCALDIA
D'APROVACIÓ
D’INCOACIÓ
D’EXPEDIENT D’EXECUCIÓ DE SENTENCIA I DE DETERMINACIÓ DE LES
CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DERIVADES DE LES DECLARACIONS
CONTINGUDES EN LA MATEIXA.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Lluís Soler Panisello,
alcalde de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“El qui subscriu, com alcalde-president de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les
facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ:
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la seva sessió extraordinària i
urgent de 6 de març de 2.002, va resoldre adjudicar definitivament a favor de
l’empresa EUCAGEST SL., el concurs per la concessió del servei d’explotació i
de les obres de construcció de la piscina coberta, d’explotació i finalització de les
obres del pavelló poliesportiu municipal i d’explotació d’instal·lacions esportives
municipals.
Atès que, amb posterioritat, el Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la seva sessió
de 30 d’octubre de 2007, va autoritzar la cessió de la concessió a favor de
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Construcciones A. FEU SA, autoritzant-se així mateix la modificació de la
concessió en els extrems sol·licitats i a que la gestió efectiva de la concessió
transmesa fos portada a terme per la societat constituïda “ad hoc” TREVOL
DELTEBRE SLU.
Atès que en data 19 de novembre de 2007, mitjançant escriptura pública
atorgada davant del notari Roman Torres López, la mercantil EUCAGEST-2, va
atorgar, a favor de Construcciones A. FEU SL, escriptura de cessió de la
concessió del servei d’explotació i de les obres de construcció de la piscina
coberta, d’explotació i finalització de les obres del pavelló poliesportiu municipal
i d’explotació d’instal·lacions esportives municipals.
Atès que el mateix dia les mercantils Construcciones A. FEU. SA i TREVOL
DELTEBRE SLU, van subscriure amb Caixa d’Estalvis de Catalunya (Avui BBVA)
un préstec hipotecari per finançar l’operació.
Atès que en data 20 de novembre de 2007, el Sr. Josep Feu Hereu, en nom i
representació de les mercantils Construcciones A FEU. SA i de TREVOL
DELTEBRE SLU, va signar amb l’Ajuntament de Deltebre el contracte de
modificació de la concessió de les referides instal·lacions.
Atès que en data 4 d’octubre de 2010, el Jutjat Mercantil número 1 de Barcelona,
va dictar Auto mitjançant el qual es declarava en concurs voluntari de creditors
(Procediment 809/2010) a Construcciones A. FEU. SA i que la referida mercantil
va entrar en fase de liquidació el dia 1 d’abril de 2014.
Atès que en data 29 de gener de 2014, la mercantil TREVOL DELTEBRE SLU,
va presentar, davant del Jutjat Mercantil número 1 de Tarragona, concurs
voluntari de creditors (Procediment 69/2014) i que mitjançant auto de 31 de juliol
de 2014 es va acordar l’inici de la fase de liquidació.
Atès que en data 28 de març de 2014, el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya va dictar sentència número 297/2014, mitjançant la qual s’anul·lava,
entre d’altres, l’acord del Ple de l’Ajuntament de Deltebre de 30 d’octubre de
modificació de la concessió.
Atès que en data 16 de juliol de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Deltebre va
acordar, en execució de sentència, declarar la nul·litat dels acords afectats per
la sentència i reclamar els imports indegudament ingressats a favor de la
mercantil TREVOL DELTEBRE SLU, en concepte de cànon concessional.
Atès que les mercantils Construcciones A. FEU SA, i TREVOL DELTEBRE SLU,
no estaven d’acord amb l’acord de Ple de 16 de juliol de 2014, varen interposar
recurs contenciós administratiu número 109/2015 davant del Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de Tarragona, i va recaure sentència en data 1 de
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setembre de 2016, estimatòria de les pretensions de les referides mercantils,
deixant sense efecte la resolució de 16 de juliol de 2014, declarant nul l’acord de
30 d’octubre de 2007 i el contracte de 20 de novembre de 2007, instant a
l’Ajuntament de Deltebre a incoar expedient administratiu d’execució de
sentència a fi de determinar les conseqüències econòmiques de la mateixa.
Atès que l’Ajuntament de Deltebre va interposar recurs d’apel·lació número
93/2017 davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Atès que en data 29 de gener de 2021 va recaure sentència número 359/2021
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant la qual es va
desestimar el recurs d’apel·lació i es va confirmar la sentencia número 285/2016
del Jutjat número 2 de Tarragona.
Atès que en data 18 de setembre de 2014, TREVOL DELTEBRE SLU, va deixar
de prestar el servei, tot i ser requerit a fi de reiniciar-lo i atès el contingut de
l’informe emès per ACTÚA B, arquitectes que constatava l’estat de deteriorament
i degradació de les obres, després de la tramitació del corresponent expedient
de resolució de la concessió, en data 7 de maig de 2016, mitjançant acord de Ple
de l’Ajuntament de Deltebre es va acordar la resolució de la concessió i respecte
de la liquidació de la mateixa es va acordar suspendre la liquidació econòmica.
Atès el contingut de la sentència número 285/2016 del Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de Tarragona d’1 de setembre de 2016, recaiguda en el
recurs 109/2015 i de la sentència número 359/2021 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de 29 de gener de 2021, recaiguda en el recurs d’apel·lació
número 93/2017, que la confirma, acordant deixar sense efecte la resolució
recorreguda, declarant nul el contracte de 20 de novembre de 2007 i requerint a
l’Ajuntament de Deltebre la incoació d’un expedient administratiu d’execució de
sentència a fi de determinar les conseqüències econòmiques de la mateixa, i de
tots els actes administratius que es vegin afectats.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament donar compliment a la sentència i
procedir a la seva execució, i en conseqüència incoar expedient d’execució de
sentència a fi de determinar les conseqüències econòmiques de la mateixa i de
tots els actes administratius que es vegin afectats.
Atès que d’acord amb l’article 48.3 de la Llei 26/2010, la resolució per la qual
s’inicia el procediment ha d’incloure la designació de la persona responsable
d’instruir-lo.
Atès que la competència per iniciar i resoldre el present procediment correspon
al Ple de l’Ajuntament de Deltebre.
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Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple municipal l’adopció dels
següents ACORDS:
1r.- Aprovar la incoació de l’expedient d’execució de sentència (sentència
número 285/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona i
sentència número 359/2021 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
la confirma), a fi de determinar les conseqüències econòmiques de la mateixa i
de tots els actes administratius que es vegin afectats.
2n.- Requerir als administradors concursals de CONSTRUCCIONES A. FEU
S.A. per tal que en un termini de 15 dies acreditin les inversions realitzades per
obtenir la concessió administrativa del servei d’explotació i de les obres de
construcció de la piscina coberta, d’explotació i finalització de les obres del
pavelló poliesportiu municipal i d’explotació de les instal·lacions esportives
municipals, al·leguin i presentin els documents que estimin convenients.
3r.- Requerir als administradors concursals de TREVOL DELTEBRE SLU per tal
que en un termini de 15 dies acreditin les inversions realitzades per tal d’obtenir
i gestionar la concessió administrativa del servei d’explotació i de les obres de
construcció de la piscina coberta, d’explotació i finalització de les obres del
pavelló poliesportiu municipal i d’explotació de les instal·lacions esportives
municipals, al·leguin i presentin els documents que estimin convenients.
4t.- Requerir a BBVA (Abans Caixa de Catalunya que va finançar l’operació) per
tal que en un termini de 15 dies acrediti el finançament que el banc va atorgar a
les mercantils Construcciones A. FEU. S.A. i TREVOL DELTEBRE SLU, a fi de
que aquestes poguessin obtenir la concessió administrativa del servei
d’explotació i de les obres de construcció de la piscina coberta, d’explotació i
finalització de les obres del pavelló poliesportiu municipal i d’explotació de les
instal·lacions esportives municipals, al·leguin i presentin els documents que
estimin convenients.
5è.- Nomenar persona instructora del procediment a la funcionària de l’Àrea de
#DeltebreEficient Sra. Sònia Verge Bertomeu.
6è.- Notificar el present acord a CONSTRUCCIONES A. FEU. SA, TREVOL
DELTEBRE SLU, I BBVA, per als efectes que correspongui.
7è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda
i a l’Àrea de #DeltebreActiu subàrea d’esport i benestar per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 5 d’octubre de 2021. Lluís Soler Panisello.”
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà
d’abstenció de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís
Soler Panisello (ED-Junts), Carlos Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez
Uribe (ED-Junts), Francisco Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura
Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago
Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts), i
sis vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERCMD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD),
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferre Ribes (SD-CP) per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar
a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
B).- MOCIÓ D'ERC-MD EN DEFENSA DELS REPRESALIATS I CÀRRECS
PÚBLICS ENCAUSATS PER L'1 D'OCTUBRE
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Bel Carbó,
regidor de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
L’1 d’octubre de 2017 més de dos milions de catalans i catalanes van votar en
referèndum seguint el mandat del Parlament, a la qual cosa el govern de l’Estat
va respondre amb violència policial i una causa general contra l’independentisme
que ha comportat, des de llavors, més de 3.000 encausats, els quals han hagut
d’afrontar persecució, multes, presó i exili.
La repressió, la judicialització i la criminalització del moviment independentista
no s’ha aturat, i l’intent d’inhabilitar càrrecs públics escollits democràticament per
la ciutadania tampoc. Així el passat 23 de setembre es feia públic que la Fiscalia
de Tarragona ha presentat recurs contra la sentència absolutòria de l’alcalde
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de Roquetes pels fets de l’1 d’octubre. De fet demana repetir el judici amb un
altre jutge. Aquest no és el primer cas, ni serà el darrer, perquè a Girona, la
Fiscalia també va recórrer contra l’absolució de l’alcaldessa de Roses, el gener
passat.
La Fiscalia de Tarragona amb la seva demanda no només desautoritza la
jutgessa del penal de Tortosa, sinó que intenta condicionar futures resolucions
de causes pendents relacionades amb l’1 d’octubre que té assignades aquest
jutjat, com és el cas de l’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, i el seu tinent
alcalde, Albert Salvadó.
Tots dos van ser acusats per la Fiscalia per col·laborar i cedir locals municipals
per al referèndum de l’1 d’octubre, fet pel qual demanava 4.500 € de multa per
desobediència i un any i quatre mesos d’inhabilitació per a l’exercici de càrrec
públic, a Josep Caparrós i a Salvadó 3.000 € de multa i un any d’inhabilitació.
Posteriorment, l’advocacia de l’Estat ha incrementat aquesta demanda, afegint
el delicte de prevaricació, i una petició d’inhabilitació de 15 anys i 13 anys i tres
mesos dels seus càrrecs i de responsabilitat pública, respectivament, a banda
de multes de 14.400 € i 10.800€.
Malauradament aquests no són els únics processos judicials oberts per l’1
d’octubre a representants públics de les Terres de l’Ebre; l'ex-secretari
d'hisenda Lluís Salvadó, que ja ha estat processat per malversació, revelació de
secrets, prevaricació i desobediència al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, resta pendent de judici oral després d’haver hagut d’afrontar una
fiança milionària.
La inhabilitació dels màxims representants públics de pobles com Roquetes i la
Ràpita, que van ser víctimes de la violència policial l’1 d’octubre, és un intent de
la judicatura de modificar la voluntat i representativitat política de la ciutadania,
la qual va escollir lliurement uns representants als quals se’ls pretén apartar
del càrrec i impossibilitar que es presenten en futures eleccions.
Els poders de l’Estat haurien de saber que podran seguir inhabilitant, prohibint,
multant o empresonant ciutadans però no podran inhabilitar les seves idees,
ànsies de justícia i voluntat per seguir treballant per l’autodeterminació del país.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de CatalunyaMés Deltebre proposa al ple de Deltebre l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per a
totes elles, de manera que es posi fi a totes les causes judicials i les
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investigacions policials, es faci efectiu el retorn de totes les persones exiliades
polítiques i la llibertat dels presos i preses polítiques.
Segon.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei
d'Amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret
d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat
penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i
expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política
vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol
que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants
de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el
moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur
denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà
d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat
espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de
Catalunya..
Tercer- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a
resposta la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i
manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció de representants o per
l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials
d'una societat democràtica
Quart.- Expressar el compromís de continuar treballant per defensar la
democràcia en totes les seves expressions, així com la pluralitat i diversitat
ideològica i la discrepància política, sempre de forma pacífica..
Cinquè.- Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític
fonamental recollit en tractats internacionals.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.”
Sgt. Joan Alginet Aliau. Portaveu del grup municipal d’ERC-Més Deltebre.
Deltebre, octubre de 2021.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà
d’abstenció de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
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Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb setze vots a favor de Lluís
Soler Panisello (ED-Junts), Carlos Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez
Uribe (ED-Junts), Francisco Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura
Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago
Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts), Kilian Franch Arques (ED-Junts),
Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau
Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu
(ERC-MD) i un vot d’abstenció d’Aleix Ferre Ribes (SD-CP) per tant resta expedit
el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a
efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
17È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
- PRECS
- PREGUNTES
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. alcalde li passa la paraula al
regidor Sr. Aleix Ferre, i diu que la primera qüestió és referent a la casa situada
entre c/Sant Miquel i Av. Esportiva, que està en ruïnes i que hem vist que han
començat a treballar. Voldria saber que hi ha previst fer en aquest immoble. Qui
es farà càrrec del cost en cas que s’hagi de tombar. Un altra qüestió, és que al
carrer Ampolla i carrer Camarles es va dir que es volia fer sentit únic, però al
passar uns quants mesos voldríem saber que és el que s’ha decidit fer. També
voldríem saber el cost que te participar a la Fira del Loire. I un prec, és pel que
fa a les tapes de clavegueram de l’Av. Goles de l’Ebre, atès que s’haurien de
repassar per que han quedat baixes i fan soroll. En relació a les obres de la
carretera del canal, no hi ha “quitamiedos” a la zona de La Cava, tram del
préstamo, voldríem saber si tenen previst posar-ne als trams que no n’hi ha. Una
altra pregunta és saber quan tenen previst començar les obres del préstamo.
L’accés al sortir del poliesportiu al poble hi ha molta concurrència de vehicles i
pensem que no és una entrada digna. La carretera del càmping fins al Galatxo
qui va assumir el cost. La carretera paral.lel.la al canal que va al camp de fútbol
de La Cava, és una carretera molt transitada, volíem saber si està contemplat fer
un arranjament per l’afluència de trànsit que hi ha.
Contesta el Sr. alcalde a diverses de les preguntes formulades pel portaveu de
grup socialista Sr. Aleix Ferre, dient que pel que fa la carretera del càmping, cada
any al pressupost hi ha una part d’inversions turístiques relacionades amb l’àmbit
turístic, i s’ha fet enguany perquè l’informe de Costes de l’Estat que ha fet pel
POUM, marca un deslinde i possiblement en funció com s’interpreti aquest
deslinde no es podrà fer la xarxa d’enllumenat del camí fins la desembocadura,
i per no arriscar, vam fer el carril bici i l’enllumenat per tal que es faci abans que
entri en vigència el POUM. I no s’ha fet l’av. La Pau per què aquest POUM, ens
marca les línies de delimitació i de vials públics i al ser una artèria principal ens
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havíem d’assegurar per on va la alineació. Tenim el projecte redactat de la 1ª
fase de l’av. La Pau, tenim dos subvencions de la 1ª fase de l’av. La Pau. La 1ª
fase es farà tota urbanitzada i la 2ª i 3ª fase es farà la pavimentació i s’aniran
urbanitzant la resta de serveis perquè allí s’hauran de desenvolupar diverses
Unitats d’Actuacions Urbanístiques i en l’actualitat no es poden cobrar perquè no
estan els sectors urbanístics desenvolupats.
Continua el Sr. Alcalde, dient que les obres del Préstamo no es poden començar
perquè ha d’haver-hi un projecte i estem en fase de redacció i delimitació. El
projecte executiu del Préstamo no és només fer el projecte i entubar, sinó que
s’ha de contemplar una part d’escenaris d’emergència, una part d’impuls i de
necessitat hidràulica, i un altra de possibles afectacions del pas de la zona
urbana. Ara estem amb l’estudi de delimitació exacta dels diferents trams des de
la gasolinera del Bon Àrea fins al Camp Nou. En aquest cas tenim el projecte
redactat en la base de l’obra, encara que falten les concrecions necessàries de
l’àmbit hidràulic que és el que estem treballant ara, i amb tot el tema de les
possibles afectacions. Un projecte d’aquestes característiques, és un projecte
important i s’ha de mirar molt bé per no tenir sorpreses posteriors. Un cop
tinguem el projecte executiu plenament detallat i tancat, tornarem a fer una ronda
per les institucions per veure si rebem alguna subvenció, malgrat que tal i com
he explicat a informes d’alcaldia, hem demanat fons europeus, i aquests van
lligats per crear la ròtula de totes les vies cicloturistes que van per la zona rural i
poder fer conurbació del desplegament del passeig del Carrilet, que acaba sent
el tram on el POUM identifica l’antic traçat del Carrilet que passa a ser zona verda
i que està al mateix lloc on esta el Préstamo. Estaria molt bé que ens donessin
una part dels fons europeus, si no haurem de buscar altres vies de finançament,
per tant en funció del que ens donin acabarem fent una actuació o un altra.
Pel que fa a les preguntes de l’accés al poliesportiu, hi ha un projecte de reforç
en ferm que era únicament pavimentar i pintar les senyals al terra. Aquestes
obres deriven d’un projecte executiu que va aprovar la Generalitat, fa molt temps
i a partir d’aquí s’ha fet un modificat de projecte. Un projecte que s’està tramitant
ara. Al mes de maig va venir el Secretari d’Infraestructures i el Director General
de Carreteres i li vam demanar poder acabar l’actuació tal i com li vam dir. Per
tant, ara s’està finalitzant el projecte executiu inicial, s’està engegant el modificat
del projecte i s’està tramitant el projecte complementari. El modificat del projecte
és un pas per la carretera del Canal i una passarel.la des de la gasolinera del
Bon Àrea fins al poliesportiu i a banda d’això dintre del modificat també van els
reductors de fluxe al mig de la carretera per estretir i delimitar els carrils i a banda
aquest projecte complementari és una glorieta davant l’alberg per fer doble
circulació abans d’arribar a la rotonda de la Plaça de les Dones. Aquí també
estan inclosos tots els “quitamiedos” i l’enllumenat que va des de la rotonda de
la Jardineria Casanova fins l’entrada del poble a l’antic Hostal El Buitre.
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Tot seguit l’alcalde passa la paraula al regidor Sr. Castro, perquè expliqui la
pregunta referent a les obres de l’edifici de l’av. Esportiva en carrer Sant Miquel,
dient que fa anys que veiem que aquesta construcció està en una situació de
fora d’ordenació, era una obra que l’arquitecte municipal la va qualificar com a
ruïna econòmica i urbanística. En aquesta obra s’ha fet un projecte d’enderroc,
s’ha passat als propietaris. És una finca que pertany a 7 persones i es va acordar
amb ells, intentar donar el màxim ajut per poder fer l’enderroc i liquidar-se als
propietaris de la finca. Es farà l’execució subsidiària i dintre l’enderroc es preveu
la urbanització de la vorera.
Pel que fa al tema de les tapes del clavegueram, és veritat que a la zona de l’av.
Goles de l’Ebre, a l’altura de la rotonda del Restaurant Gràcia, fins al final del
poble, es va asfaltar i es van quedar baixes i fan soroll, per tant s’han d’aixecar.
Continua el Sr. Castro dient que, referent a la carretera del camp de futbol, és un
camí rural i s’han planificat molts camins per arranjar i millorar. Aquesta no és de
les pitjors, l’asfalt es conserva bé. Els problemes que tenen els camins rurals es
l’evacuació d’aigües i el que fem és prioritzar les que estan malament.
Pren la paraula el regidor Sr. Andreu Curto, per contestar la pregunta del sentit
únic al c/ Ampolla i c/ Camarles, dient que sempre que hi ha un plantejament per
part d’algun grup de veïns es demana que hi hagi el màxim de consens, encara
que per part de la policia local i per demanda d’alguns veïns es van detectar
algunes deficiències que no havíem previst en la proposta feta pels veïns, per
això hem de replantejar-la i ho tenim damunt la taula, atès que està el passatge
Carranza que s’acaba lligant amb el mateix c/. Ampolla, per tant en les properes
setmanes procurarem resoldre-ho i aplicar el resultat que surti del procés de
participació ciutadana.
Pren la paraula el regidor Sr. Carlos Serra i pel que fa al cost del Festival del
Loire, dient que les dades econòmiques exactes, ara mateix no les tinc, però si
que puc dir que ha sigut un cost molt baix per no dir inexistent, en canvi si que hi
hagut una promoció turística important durant tota aquesta setmana que vam
estar al festival del Loire, per donar a conèixer el nostre municipi i el nostre delta.
El cost ha sigut pràcticament inexistent per què aquesta vegada hem estat
invitats per l’ajuntament d’Orleans. Ja vam estar present al 2017, i ara hem tornat
a estar invitats pel mateix ajuntament per aquesta nova edició i per tant les
despeses les han assumit íntegrament l’ajuntament d’Orleans.
El Sr. alcalde li passa la paraula al regidor i portaveu del grup municipal d’ERCMD, Sr. Alginet i aquest comença dient que la primera pregunta els ho fan arribar
algunes famílies pel que fa a l’escola de música, atès que estan preocupats per
què han rebut un WhatsApp dient que fins nova ordre no hi haurà activitat a
l’escola municipal de música i per tant voldríem saber els motius. En segon lloc,
també volem saber com està el tema de la finca Bombita. També voldríem saber
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la petició que s’ha fet del Prestamo, de la via cicloturista, atès que ens agradaria
saber si te alguna cosa a veure en la convocatòria que ha tret el govern espanyol
del pla de transformació i recuperació.
Pren la paraula la regidora Sra. Vanessa Callau, per continuar amb el torn de
preguntes del grup municipal d’ERC-MD, per dir que partint de la informació que
han tret de la pagina web de Deltebre.cat sobre el tema joves, i aquesta
procedeix a llegir literalment un apartat, i segueix formulant la pregunta pel que
fa a joventut, preguntant quan està previst crear aquell consell de participació de
joventut i també sabem que l’1 de gener de 2022 deixarà de ser vigent el Pla
Local de Joventut, voldríem saber com està el tema i que es pensa fer. També
voldríem saber quina previsió tenen per impulsar els reglaments i posteriors
constitucions dels consells municipals de cultura i el consell municipal d’infants
de Deltebre. I un altra pregunta és saber quina valoració fan de la implantació
del Market Place a Deltebre.
Continua el regidor Sr. Carlos Bel del grup d’ERC-MD, dient que al ple de juliol
del 2020, es va aprovar una moció promoguda per ERC-MD donant compliment
a la creació d’una xarxa d’horts socials aprovada al Ple d’octubre 2015, i ens
vàreu contestar que teníeu encarregat un projecte a la URV, i que s’estava
treballant amb el tema, per tant voldríem saber quina informació tenen al
respecte i quina previsió hi ha per que es posi en servei aquesta xarxa i en segon
lloc, en el mes de març pel ple municipal es va aprovar una moció d’ERC-MD,
per tal que el municipi de Deltebre s’adhereix a la campanya de Catalunya
Challenge, entre altres es va acordar organitzar algun acord de neteja en el marc
d’aquesta campanya i també voldríem saber alguna cosa al respecte.
Continua el Sr. Bel i diu que en el ple del mes de maig vam acordar una moció
d’ERC per tal d’exigir al govern espanyol la resposta a l’acord de ple del 22 de
gener de 2020, en relació a la declaració de zona afectada greument per
emergència de protecció civil, com a zona catastròfica. Entenem que no hi hagut
resposta per part de l’Estat i si ens podrien dir quines accions polítiques s’han fet
al respecte i deixem dir-los que una vegada més estem a la disposició de facilitarlos la feina dels cinc diputats i senadors d’ERC a Madrid per si vostès ho
consideren oportú. Per últim el ple passat va quedar pendent que ens dirien la
valoració que feien dels pàrquings de la zona de la Marquesa, Bassa de l’Arena
i Passeig de Riumar, ja que ens van dir que esperarien a finals de temporada per
saber la valoració.
Continua la regidora Sra. Nicoleta Autu del mateix grup municipal d’ERC-MD
dient que segons la seva informació tenim instàncies i peticions d’informació i
ens consta que son de l’any 2020 i no hem rebut resposta del govern municipal.
Voldríem saber quan penseu contestar-nos i entenem que la nostra funció entre
d’altres és fiscalitzar la seva acció de govern, llavors la informació que
necessitem l’hauríem de tenir a l’abast. Un prec que volem fer, és que a la pàgina
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web de l’ajuntament de Deltebre a l’apartat de convenis hi ha un enllaç que ens
posa el conveni, però clicant aquest enllaç sempre surt el mateix conveni, per
tant voldríem que es revisi i que es posi el conveni corresponent. Un altre prec,
és que voldríem que actualitzin les dades dels apartats dels grups municipals en
relació a les notícies que es publiquen per part de mocions que hem presentat,
atès que la última actualització és del mes de febrer.
Pren la paraula la regidora Sra. Laura Fabra, del grup municipal d’ERC-MD
preguntant pel Pla de reactivació socioeconòmica que es va aprovar i si hi havia
una creació i difusió d’una borsa d’habitatges buits. Es va crear un reglament
però desconeixem si s’ha fet prou difusió per aquells habitatges que compleixen
les característiques de protecció oficial per tal de facilitar el contracte entre
l’ofertant i demandant i en quin moment es troba. Un altra acció de reactivació
socioeconòmica de Deltebre va ser la creació d’un banc d’equipament informàtic
reutilitzable i ens agradaria saber quina valoració fa el govern, quantes famílies
s’han vist beneficiades i en aquest mateix sentit vam dir que també posarien en
funció un servei d’assistència social de línia telefònica i WhatsApp que vam
acordar que un cop acabi la pandèmia, aquest servei el seguirà prestant per
fomentar una relació més directa amb els col·lectius que més ho necessiten.
Voldríem saber la valoració que s’ha fet d’aquest servei i quantes persones l’han
utilitzat. I per últim voldríem saber quan es posarà en funcionament el marcador
electrònic de les instal·lacions esportives Josep Maria Torres.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que hi ha preguntes que les podran contestar
però n’hi ha que requereixen dades específiques que ara i aquí no les tenen.
Pren la paraula el regidor Sr. Carlos Serra per contestar la pregunta referent a
l’Escola de Música i diu que segons informació que tenim és que les classes
començaran la setmana vinent i de totes maneres demà hi ha una reunió amb la
direcció de l’escola per poder informar-nos de la organització del nou curs
escolar.
El Sr. alcalde contesta la pregunta referent a Bombita dient que ERC va fer la
petició de forma unilateral, la Ministra els va dir que no, sense coordinar amb
l’ajuntament la proposta i ara estem pendents d’un dictamen jurídic que ens han
de presentar en breu, amb el qual marcarem l’estratègia que poguéssim i donar
encaix d’acord a la categorització de domini públic o no públic en funció de com
es va adquirir la finca de Bombita. Quan tinguem el dictamen ja els ho explicarem
per mirar que és el millor donades les possibilitats normatives que ens presenten.
Pel que fa a la convocatòria de subvencions de l’Estat ja els ho he explicat a
informes d’alcaldia que la convocatòria que ens van presentar es la de “los
planes de sostenibilitat turística” i en aquest cas ens van presentar una proposta
per tant els enviarem la síntesis del projecte. I si som concessionaris ho portarem
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endavant entre tots i totes i si no ens tornarem a presentar a la propera
convocatòria.
Continua el Sr. alcalde per dir que el consell de joventut, cultura i d’infància, la
periodicitat i priorització va marcada per l’agenda institucional derivada de l’equip
de govern que te les funcions delegades, per tant anirem constituint i creant.
Pel que fa al marketplace no tenim les dades ara, pe tant es contestarà en el
proper ple.
En relació a la declaració de zona catastròfica, nosaltres vam fer la petició igual
que la resta d’ajuntaments i a totes les reunions institucionals que hem anat ho
hem anat demanant i penso que la disposició dels representants d’ERC hauria
d’haver sigut quan es va aprovar la moció i no ara, passats dos anys.
Per respondre la pregunta a la valoració dels pàrquings, quan la tinguem feta
se’ls donarà, al igual que les instàncies que ens reclamen, que no se’ls ha
contestat. Pel que fa al conveni, necessito que em comenten de quin conveni
parlen. Pel que fa a les mocions que no estan actualitzades, he de dir-los que
tenim a l’assistent tic de baixa, per tant, quan es cobreixi la baixa s’actualitzaran
les mocions.
Pel que fa al pla de reactivació socioeconòmica i habitatges buits, és un tema de
dades, per tant se’ls contestarà en el proper ple.
Pren la paraula la Sra. Carme Franch, regidora de equipaments i actes i diu que
pel que fa el marcador de Jesús i Maria arribarà la propera setmana i ara estem
treballant amb el suport per poder-lo penjar quan ens arribi .
El Sr. alcalde dona les gràcies a tots i totes pel plenari i en tot cas desitjar tots
els encerts amb el servei públic als nous regidors/es.
No havent més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la
qual, com a secretari acctal. estenc aquesta acta que inclou totes les
manifestacions i posicionaments que s’han produït en la sessió plenària i que es
poden reproduir amb l’àudio d’enregistrament de la mateixa i que es farà arribar
amb suport informàtic als regidors/es si així ho requereixen.
L’Alcalde,

El secretari acctal.,

Lluís Soler Panisello

David Torres Fabra
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